HARMAA KENNO-JUMPPERI
Malli Lankava, Pia Heilä
Koot S(XS) - M/L(S/M) - L/XL(M/L) - XL/XXL(XL) XXXL(XXL) naisen koot (miehen koot).
Valmiin neuleen mitat vartalon ympärys: 104-114-126138-146 cm, koko pituus: 66-71-71-76-81 cm, hihan sisäpituus: n.54-55-56-54-55 cm
Lanka 600-700-750-800-850 g harmaata (21) Himalaya
Efsun -lankaa (100 % villa, 100 g = 170 m).
Puikot 80 cm pyöröpuikot 4 ja 5 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys 16,5 s ja 24 krs pintaneuletta = 10 cm.
N. 15 s ja 34,5 krs laskostettua pintaneuletta kastelun
jälkeen = 10 cm.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena kokoajan *2 o,
2 n*. Neulo tasona. 1. krs: *2 o, 2 n*, toista *-* krs loppuun. 2. krs: Neulo kuten s:t näkyvät.
Pintaneule tasona 1. krs: Neulo oikein. 2.-3. krs: Nurin. 4. krs: Oikein. Toista 1.-4. krs:ia.
Laskostettu pintaneule suljettuna neuleena 1.-2.
krs: Nurin. 3.-6. krs: Oikein. 7. krs: **Neulo 6-7-6-7-6
n, tee 4 s:n laskos seuraavasti: *nosta ensin 1 s neulomatta puikolle, nosta sitten samalle puikolle 4 krs alempana oleva nurjan raidan vastaava s, siirrä nämä nostetut 2 s vasemmalle puikolle ja neulo ne 2 n yhteen*,
toista *-* vielä 3 kertaa, neulo 6-7-6-7-6 n**, toista **** krs loppuun. 8. krs: Nurin. Toista 2 kertaa 3.-8. krs:t
= 20 krs. 21.-24. krs: Oikein. 25. krs: Tee 2 s:n laskos,
*12-14-12-14-12 n, tee 4 s:n laskos*, toista *-*, mutta neulo krs:n lopussa vain 2 s:n laskos. 26. krs: nurin.
Toista vielä 2 kertaa 21.-26. krs:t = 38 krs. Toista 3.-38.
krs:ia. Mallikerta = 10,5 (11,5) x11 cm. HUOM: mallineulokset venyvät lopulliseen mittaansa vasta kastelun jälkeen.
Taka- ja etukappale Luo ohuemmalle pyöröpuikolle
160-180-192-216-224 s ja neulo joustinneuletta suljettuna 8 cm. Vaihda paksummat puikot ja neulo 2 krs oikein. Aloita sitten laskostettu pintaneule. Kun kappaleen
korkeus on 132-142-134-144-154 krs ilman joustinta, merkitse etu- ja takakappaleen sivut (= 80-90-96-108-112 s
molemmilla puolikkailla). Päätä sitten kädenteitä varten sivumerkkien molemmilta puolilta 5-6-5-11-11 s (= 70-7886-86-90 s puolikkailla). Neulo toinen puoli ensin. Neulo laskostettua pintaneuletta tasona kunnes kappaleen korkeus on 164-182-182-200-218 krs (= 4,5-5-5-5,5-6 mallikertaa) ilman joustinta. Neulo 2 krs sileää neuletta. Vaihda
työhön ohuemmat puikot ja neulo 24 krs pintaneuletta tasona aloittaen 3. krs:lta. Päätä s:t nurin neuloen. Neulo toinen puoli vastaavasti.
Hihat Luo ohuemmille puikoille 42-46-46-50-50 s ja neulo joustinneuletta tasona 8 cm. Vaihda työhön paksummat
puikot ja neulo pintaneuletta tasona. Lisää 5. krs:lla hihan molemmissa reunoissa 1 s (= neulo sama s etu- ja takareunastaan oikein). Tee lisäykset reunasilmukoiden sisäpuolella. Lisää vielä S(XS) -koossa 10x 1s joka 8. krs = 64
s. Lisää M/L(S/M) -koossa *1x 1s joka 8. krs ja 1x 1 s joka 4. krs*, toista *-* vielä 5 kertaa ja vielä 1x 1 s joka 8. krs
= 74 s. Lisää L/XL(M/L)-koossa 14x 1 s joka 4. krs ja 4x 1 s joka 8. krs = 84 s.
Lisää XL/XXL(XL) -koossa 16x 1 s joka 4. krs ja 5x 1 s joka 8. krs = 94 s. Lisää XXXL(XXL) -koossa 26x 1 s joka 4.
krs = 104 s. Päätä s:t kun hihan korkeus on 120-124-124-128-130 krs ilman joustinta. Neulo toinen hiha samoin.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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Viimeistely Kastele kappaleet ja anna kuivua ilmavasti tasossa. Mallineuleet venyvät lopulliseen mittaansa vasta,
kun kappaleet kastellaan. Kokoa työ ohennetulla langalla. Ompele molemmista reunoista 11-12-14-14-14,5 cm:n
olkasaumat vuoropistoin työn oikealta puolelta päättelyreunan keskeltä. Sovita miehusta ja tarkista hihan mitta sopivaksi, koska hihojen mallineule on erittäin joustavaa pituussuunnassa. Ompele hihojen saumat, jätä kuitenkin niitä yläreunastaan 3,5-4-3,5-7-7 cm verran auki. Kiinnitä hihat kädenteiden pystyreunoihin ja kiinnitä avoimet hihasaumat kädenteitä varten päätettyihin silmukoihin.
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